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چکیده
کریم با طرح  برخورداری از فرزند و نس���ل از خواس���ته های فطری انسان ها اس���ت. قرآن 
عن���وان »ذریه طیبه« این خواس���ته  فط���ری را جهت داده اس���ت. »ذری���ه طیبه« اولین 
که مایه  ک و طاهری  عنصر س���ازنده خانواده و جامعه طیبه است و تحقق نسل های پا
گرامی؟ص؟ و اهل بیت طاهرین؟مهع؟ باشند با شناخت ویژگی های »ذریه  مباهات پیامبر 
طیب���ه« و الگوپذیری از آن امکان پذیر خواهد ب���ود. پژوهش حاضر با هدف تبیین ذریه 
کوش���یده است  کریم و س���خنان امام س���جاد؟ع؟ به ش���یوه تطبیقی  طیبه از منظر قرآن 
کتاب و  ب���ا تحلیل دو مس���ئله منزلت و اوصاف ذریه طیبه، در شناس���اندن معارف بلند 
که در این راستا، سه محور اساس���ی درباره »ذریه طیبه« مطرح  شد؛  گام بردارد  س���نت 
در محور اول با بررس���ی واژه های »ذریه« و »طیبه« پایه های مفهومی ارائه  ش���د و ضمن 
ک، از  که ذریه طیب���ه به معنای نس���ل پا بی���ان دایره جنس���یتی »ذریه« مش���خص ش���د 
ک  دس���تاوردهای مهم زندگی انسان مؤمن و اس���تمرار وجود او است و استمرار نسل پا
غ از جنس���یت آنان صورت می  گیرد. در محور دوم، با معرفی  توس���ط همه فرزندان، فار
ذری���ه طیبه به عنوان بخش���ی از وجود انس���ان و بیان آثار اخ���روی آن، اهمیت و جایگاه 
»ذریه طیبه« تبیین ش���د و در نهایت، ویژگی  هایی مثل احس���ان، فروتنی، فرمان بری، 
دعا و درخواست مغفرت، خدمتگزاری و یاوری فرزندان نسبت به والدین از ویژگی  های 

ذریه طیبه معرفی شد. 
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1. مقدمه

گرفته  که در آیات قرآن و لسان معصومین؟مهع؟ مورد توجه قرار  »ذریه طیبه« از مسائلی است 

که به طور مس���تقل به اهمیت مسئله ذریه طیبه و رابطه  اس���ت. آثار اندکی را می توان یافت 

انسان با آن پرداخته باشند. مقاالتی با موضوعات »ذریه مؤمن به مؤمن در بهشت، تبیین 

گونه شناسی تعامل نیکو با والدین در قرآن و پژوهش های  س���اختار زبانی واژه ذریه در قرآن، 

کرده ان���د، اما به این  کدام از ابعادی مس���ئله جایگاه خانواده در اس���الم را بررس���ی  قرآنی« هر 

ک و فرزندان صالح از دغدغه های مهم هر خانواده مس���لمان و از  که داش���تن نس���ل پا دلیل 

اهداف مهم تشکیل خانواده است، پژوهش حاضر به بررسی »ذریه طیبه در قرآن و صحیفه 

که بداند وجود خویش  س���جادیه« پرداخته اس���ت؛ زیرا  آرزوی هر پدر و مادر مسلمانی است 

که هم خود و هم  ک باشد  را چگونه باید صرف تربیت فرزندان نماید تا محصول آن نسلی پا

جامعه از آثار آن بهره مند شوند. 

پژوهش حاضر برای پاسخ گویی پرسش های اساسی زیر انجام شده است: 

- »ذریه طیبه« به چه معناست؟ 

- اهمیت داشتن »ذریه طیبه« چیست؟ 

- »ذریه طیبه« با چه ویژگی هایی شناسایی می شود؟

در بررس���ی ویژگی ها و صفات »ذریه طیبه« ش���اید در نگاهی س���طحی دسترس���ی به این 

ک���ه واژه »ذریه طیبه« در آنها ذکر ش���ده اس���ت، اما با  ویژگی ه���ا فق���ط محدود به آیاتی ش���ود 

ک در جای  جای قرآن حتی در آیاتی  که ویژگی های نسل پا نگاهی عمیق تر مشخص می شود 

که واژه »ذریه طیبه« در آن نیامده، قابل  دستیابی است. این آیات را می توان در چهار دسته 

جای داد و در جستجوی ویژگی های »ذریه طیبه« از آنها بهره برد:

که ذریه طیبه اند سخن  که پیامبران در آن آیات درباره ذریه خود  اول( با استفاده از آیاتی 

که در آن حضرت ابراهیم؟ع؟، ذریه خ���ود را با زبان دعا توصیف  گفته ان���د؛ ب���رای مثال آیه ای 

می کن���د. همچنی���ن توصیف و انتظارت امام س���جاد؟ع؟ در قالب دعا و نیای���ش از فرزندان و 

که »ذریه طیبه« ایش���ان محسوب می ش���وند، می تواند از بهترین منابع دریافت  نس���ل خود 

این صفات باشد. 
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ک نسبت به والدین برشمرده  که خداوند در آنها، صفاتی را برای فرزندان پا دوم( آیاتی 

ک حض���رت ابراهیم؟ع؟، بیان  اس���ت. مانند آنچه خداون���د درباره اس���ماعیل؟ع؟، فرزند پا

کرده است. 

ک پیامبری دیگرند، س���خن  که خود ذریه پا که در آنها خداوند از پیامبرانی  س���وم( آیاتی 

که خداوند برای  به میان آورده و برخی صفات را برای ایش���ان برشمرده است؛ مانند صفاتی 

حضرت یحیی؟ع؟ با عنوان ذریه حضرت ذکریا؟ع؟ بیان فرموده است. 

ک���ه خداوند در آنه���ا ویژگی ه���ای »ذریه طیب���ه« را در قال���ب صفاتی برای  چه���ارم( آیات���ی 

ا واِلَدْیِنِإْحســـاًنا« )بقره: 83( و »َوَبّرً
ْ
کرده اس���ت. برای مثال آیات»َوِبال ک بیان  فرزندان صالح و پا

ِبواِلَدْیِه« )مریم: 14(.

2. مفهوم شناسی »ذریه طیبه«

که بدون دس���تیابی به آنها،  کاربرد واژه های قرآنی از آن رو اس���ت  ضرورت ش���ناخت مفهوم و 

دریافت مقاصد و مدالیل قرآنی و جست و جوی صائب مصادیق آنها ممکن نخواهد بود. 

2-1. مفهوم شناسی »ذریه« 

2-1-1. »ذریه« در لغت

واژه  »ذری���ه« با مش���تقاتش، حدود 32 بار در قرآن تکرار ش���ده اس���ت. واژه های دیگری مثل 

»نسب، اوالد، ابناء و نسل« معانی نزدیک به »ذریه« دارند. )حاجی اسماعیلی.، و سلطانی رنانی، 1393( 

واژه »ذری���ه« در معنای مفرد، جمع، مذکر و مؤنث اس���تعمال می ش���ود، اما اس���تعمال آن در 

معنای جمع بیشتر است )آلوسی.، 1415ه�.ق، 139/2؛ راغب، 1412ه�.ق(. از سوی لغت شناسان سه ریشه 

برای »ذریه« معرفی ش���ده اس���ت. این س���ه ریش���ه عبارت اند از: »ذرر: ریزی و انتش���ار«، »ذرء: 

کت���اب العین آمده اس���ت: »ذریًه بر وزن  کنده و منتش���ر ش���دن«. در  کردن« و »ذرو: پرا خل���ق 

کرده اس���ت و جمع آن  ���ه از ذررت می باش���د؛ زی���را خداوند مخلوقات را در زمین منتش���ر  ُفْعِلّیَ

ذراّری است« )فراهیدی، 1409ه�.ق، 175/8(. مقاییس اللغه، همچنین ریشه واژه را »ذرر« و مفرد آن 

را »ذّرة« می داند )ابن فارس، 1404ه�.ق، 343/2(.

راغ���ب در مفردات، اصل ذریه را به معن���ای »اوالد صغار« می داند، هر چند در عرف برای 
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کار رفته اس���ت. س���پس راغب در اصل اش���تقاق واژه ذریه به سه دیدگاه  کبار به  اوالد صغار و 

که عبارتند از: کرده است و ساختار ذریه را تبیین می نماید  اشاره 

کم فی االرض« می باش���د. همزه آن  اول( »ذری���ه« از اص���ل »ذرأاهلل الخلق« و »هوالذی ذرأ

مانند »َرویه« و »َبّریه«، هنگام اتصال به یاء نسبت حذف شده است. 

دم( »ذریه« از اصل »ذرو« بر وزن ُفعلیه بوده اس���ت و س���پس در نقطه اجتماع واو و یاء، 

گرفته و واو به یاء تبدیل شده است.  ادغام صورت 

سوم( »ذریه« از اصل »ذرر« بر وزن ُفْعلیه بوده است. )راغب، 1412ه�.ق(

که در قرائت »ُذّریة«  لسان العرب می نویسد: »ذریه از ماده »َذَرَء« به معنای »َخَلق« است 

خوانده ش���ده است و »ذریه« به معنای نسل انسانی اعم از زن و مرد است«. ریشه دیگر واژه 

که  کردن آن است. بر این اساس، هنگامی  گرفتن چیزی با انگشتان و پخش  »ذّر« به معنای 

که خداوند مخلوقات را در زمین انتشار  »ذّر« به خدا نسبت داده می شود به این معنا است 

ر« به معنای مورچه کوچک. بنابراین، بر 
َ

داد. ذریه از این ریشه، اسمی است منسوب به »الّذ

که  حرف اولش مفتوح باشد، اما بر خالف قاعده به صورت مضموم  اساس قاعده، الزم است 

کار رفته است. )ابن منظور، 1414 ه�.ق، 303/4( به 

کندگ���ی در حال خردی  ک���ه واژه »ذری���ه« به  نوعی انتش���ار و پرا  در التحقی���ق آمده اس���ت 

کوچک���ی داللت دارد: »هو النش���ر. . . ای نثره بالتصغی���ر و التدقیق«. )مصطف���وی، 1368، 330/3(  و 

بنابراین، »ذریه« به معنای فرزندان خردس���ال است، ولی این واژه در قرآن فرزندان انسان را 

کوچک و بزرگ در برمی گیرد. )مصطفوی، 1368، 331/3( از 

که واژه »ذریه« می تواند از س���ه اصل »ذرو«،  کالم اهل لغت روش���ن می ش���ود   با تأمل در 

»ذرر« و »ذرء« باشد و هر یک از این سه اصل به نحو احتمال در اشتقاق آن مطرح است. بر 

کنده می ش���ود و انتشار می یابد و یا به  که پرا این اس���اس، ذریه به معنای نس���ل انسان است 

که توسط خداوند آفریده شده است.  معنی نسلی است 

کاربرد قرآنی »ذریه«  .2-1-2

که باش���د به معنای نس���ل و اوالد و اعقاب انسان است و به  کاربرد قرآنی، ذریه از هر ریش���ه  در 

کلمات مفس���رین اشاره  شده اس���ت. برای مثال در آیه 124 سوره بقره، »و من  همین معنا در 
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ذریتی« به فرزندان ابراهیم تفس���یر ش���ده اس���ت )طباطبایی، 1417ه� .ق، 267/1( و در آیه 36 سوره آل 

عمران، مراد از »ذریتها«، مریم و عیسی و نسل های بعدی آنان است )طباطبایی، 1417ه�.ق، 173/3(.

واژه های قرآنی چون »آل، )آل داوود، آل یاسین(، نسل، نسب )ر.ک: فرقان، 54(، اوالد )ر.ک: نساء: 11(، و 

ابناء )ر.ک: هود: 45(، اهل، ذی القربی )ر.ک: نحل: 90( در معنایی مشابه با ذریه به  کار رفته اند. 

2-2. مفهوم شناسی »طیبه«

2-2-1. »طیبه« در لغت

گون���ی )که قرابت و نزدیکی نیز  گونا واژه »طی���ب« و »طیبه« در میان لغت شناس���ان به معانی 

که عبارتند از: دارند( به  کار رفته است 

اول( حالل )فراهیدی، 1409 ه�.ق، 461/7؛ ابن فارس، 1404ه�.ق، 435/3؛ فیومی، 1414 ه�.ق، 382/2(؛

ک )ابن منظور، 1414ه�.ق،563/1؛ طریحی، 1375، 112/2(؛ کیزه در مقابل خبیث و ناپا ک و پا دوم( پا

سوم( آنچه موجب لذت نفس و حواس آدمی است )راغب، 1412ه�.ق، 527(؛

چهارم( افضل و احسن از هر چیز )زبیدی، 1414ه�.ق، 190/2(؛

پنجم( صالحه )طباطبایی، 1417ه�.ق، 175/3؛ راغب، 1412ه�.ق، 527(.

کاربرد قرآنی »طیبه«  .2-2-2

راغب می نویس���د: »انسان طیب کسی اســـت که عاری از نجاست جهل و فسق و اعمال قبیح بوده و 

متّزین به علم و ایمان و اعمال نیکوست«. )راغب، 1412ه�.ق، 527(

کرده است: عالمه طباطبایی نیز بیان 
ذریه طیبه در قرآن به معنای فرزند صالحی است که صفات و افعالش متناسب با 
انتظار و امید پدرش از او باشد. چنانکه مراد حضرت زکریا؟ع؟ از »ذریه طیبه« فرزندی 
کرامت مریم داشته باشد. )طباطبایی، 1417ه�.ق، 374/3( کرامتی شبیه به  که نزد خدا  بود 

2-3. رابطه »ذریه طیبه« و »شجره طیبه«

کریم در سوره مبارکه ابراهیم سخن از »شجره طیبه« به میان آورده و فرموده است:  قرآن 

ماء. هاثاِبٌتَوَفْرُعهاِفالّسَ
ُ
ْصل

َ
َبٍةأ َبًةَکَشَجَرٍةَطّیِ َکِلَمًةَطّیِ

ً
َتَرَکْیَفَضَرَباهّلُلمثال ْ لَ

َ
أ

ک اســـت که  ک چون درختی پا آیـــا ندیـــده ای که خـــدا چگونه مثل زد؟ ســـخن پا
ریشه اش در زمین استوار و شاخه هایش در آسمان است. )ابراهیم: 24(
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کرده اند، در روایات  با آنکه مفسران دیدگاه های مختلفی در تفسیر »شجره طیبه« مطرح 

اهل بیت؟مهع؟، »ش���جره طیبه« به اجداد، فرزندان، نسل پیامبر اسالم؟ص؟ و مؤمنین شیعه 

تفس���یر شده است. امام باقر؟ع؟ در تفس���یر این آیه فرمودند:  »مقصود از شجره، رسول خدا؟ص؟ 

که نسب ایشـــان به بنی هاشم استوار اســـت، تنه آن درخت، علی؟ع؟ و ریشـــه آن فاطمه؟ص؟ و  اســـت 

شاخه هایش امامان؟مهع؟ هستند و برگ های آن شیعیان اند«. )حویزی، 1415ه�.ق، 535/2(

ک���ه ذریه ها و  گفت  ب���ا توج���ه به ای���ن روای���ت و توس���عه مصادیق ش���جره طیبه می ت���وان 

که از آغاز پیدایش بشر پدید  ک همگی ش���اخه ها و برگ های درختی تنومندند  نس���ل های پا

کمال خواهند رس���ید. هر  آم���ده و با وج���ود مقدس پیامبر اس���الم؟ص؟ و اهل بیت ایش���ان به 

گذش���ته دارد و خود می تواند پایه گذار نسل های  ک ریش���ه ای دیرینه در نسل های  نس���لی پا

گذشته و آینده  ک آینده باشد. بنابراین، انسان مؤمن خود را در میان دو نسل و دو طیِف  پا

ک در قافله  می یابد. درحقیقت این آیه و آیات مش���ابه، اش���اره به مس���ئله دودمان و نسل پا

کوهساری، 1384( حیات بشری دارد. )حسینی 

درخت تنومند توحید و انسان های موحد از آدم و هابیل آغاز شده و با پیامبران الهی تا 

ابراهیم؟ع؟ ادامه یافته و به پیامبر اسالم؟ص؟ رسیده است و این درخت با ائمه هدی؟مهع؟ تا 

قیامت ادامه خواهد یافت و تمامی انسان های مؤمن و بندگان صالح خداوند برگ های این 

ُبوِر  َکَتْبنا ِفی الّزَ گرف���ت: »َو َلَقْد  گروه قرار خواهد  درخ���ت عظیم اند و تمامی زمین در اختیار این 

که حکومت  ْرَض َیِرُثها ِعباِدَی الّصاِلُحوَن« )انبی���اء: 105(.  و آن زمانی خواهد بود 
َ
ّنَ ْاأل

َ
ْکـــِر أ ِمـــْن َبْعِد الّذِ

گسترده ش���ود و »شجره  طیبه« پیامبر؟ص؟ و  عدل جهانی امام مهدی؟جع؟ بر سراس���ر عالم 

اهل بیت؟مهع؟ در عالی ترین مراتب به منصه ظهور برسد. 

2-4.  ذریه و جنسیت

که در عرف عامه مردم مورد توجه قرار می گیرد، اس���تمرار نس���ل اس���ت. در  یک���ی از مباحث���ی 

این میان، برخی استمرار نسل را تنها از طریق فرزندان پسر می انگارند؛ درحالی که از دیدگاه 

کتاب و س���نت، تمامی فرزندان چه دختر و چه پس���ر، ادامه دهنده نس���ل و از مصادیق ذریه 

کریم و فرازی از صحیفه سجادیه می توان  می باشند. برای تبیین این مطلب به آیاتی از  قرآن 

استناد نمود:
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2-4-1.  اطالق ذریه در آیات

که داللت بر جنس���یت »ذریه«  در بعضی از آیات بر واژه »ذریه« تکیه ش���ده اس���ت و قرینه ای 

که »ذریه« انسان  داشته باشد به چشم نمی خورد. از این  رو، اطالق این آیات نشان می دهد 

هم���ه فرزندان اویند، چه دختر و چه پس���ر. س���وره فرقان در اوصاف بن���دگان خدای رحمان 

قیَن ِإماًما؛  ْعُیٍن َو اْجَعْلنا ِلْلُمّتَ
َ
َة أ ّیاِتنا ُقّرَ ْزواِجنا َو ُذّرِ

َ
نا َهْب َلنا ِمْن أ ذیَن َیُقوُلوَن َرّبَ

َ
چنین می فرماید:»َو اّل

که می گویند پروردگارا همسران و فرزندان ما را روشنی چشم ما قرار ده« )فرقان: 74(.  کسانی هستند  آنان 

کلمه »ذّریات« )فرزندان( مطلق است و همه فرزندان دختر و پسر را شامل  در این آیه شریفه 

می شود. 

2-4-2. استمرار ذریه پیامبر اسالم؟ص؟ از طریق فاطمه؟س؟

که پیامبر اس���الم؟ص؟ را به دلیل نداشتن فرزند  کسانی  کوثر در پاس���خ به  کریم در س���وره  قرآن 

کوثر اش���اره کرده اس���ت و  پس���ر، ابت���ر و مقطوع النس���ل و ب���دون دنبال���ه می خواندند به وجود 

می فرماید: »ای پیامبر ما به تو کوثر بخشیدیم و با بخشش کوثر، تو هرگز بدون ذریه و نسل نیستی«.

کوثر نقل شده است، اما به قرینه  سیاق روشن  هر چند در تفاس���یر، مصادیق متعددی برای 

که مس���ئله مقطوع النسل بودن دش���من پیامبر؟ص؟ را مطرح می سازد، بسیاری  آیات س���وره 

کوثر را وجود مب���ارک فاطمه زهرا؟س؟  از ب���زرگان علمای ش���یعه یکی از روش���ن ترین مصادیق 

دانسته اند. )مکارم شیرازی، 1374، 375/27(

2-4-3. مریم واسطه  استمرار ذریه ابراهیم؟ع؟

کریم در آیات 84 و 85 از سوره  انعام، عیسی؟ع؟ را از »ذریه« حضرت ابراهیم؟ع؟ به شمار  قرآن 

می آورد. در حالی که عیسی؟ع؟ فاقد پدر بود و از طریق مادرش مریم؟س؟ به حضرت ابراهیم؟ع؟ 

انتس���اب داش���ت. امام س���جاد؟ع؟ در دعای بیست و پنجم صحیفه س���جادیه برای فرزندان و 

که نش���انی از جنس���یت در سخنان ایش���ان به چشم نمی خورد  ذریه اش به گونه ای دعا می کند 

و قرینه بس���یار روش���نی در دعای حضرت داللت بر این مطلب دارد و آن درخواس���ت حضرت از 

که می فرمای���د:  »خداوندا همراه با فرزندانم، فرزندان پســـر نیز به من عطـــا فرما«.  این  خداوند اس���ت 

که مقصود حض���رت از اوالد و ذریه در این دعا، هم���ه فرزندان اعم از  س���خن نش���ان می دهد 

دختر و پسرند. 



74

3. اهمیت و جایگاه »ذریه طیبه«

3-1. »ذریه طیبه« بخشی از وجود انسان

کن���ار والدین و پس از آنه���ا، هم منعکس کننده صفات وجودی انس���ان و هم  فرزن���د طیب در 

که در آنه���ا از »ذریه طیبه«  ادامه  دهنده امور و مس���یر زندگی او اس���ت. از آی���ات و ادعیه قرآنی 

که نه  تنه���ا فرزندان، بلکه نس���ل های آینده  س���خن به می���ان آمده به خوبی می ت���وان فهمید 

انس���ان، ملحق به انسان و جزیی از وجود او هستند. در س���وره ابراهیم؟ع؟ )آیات 35، 40، 41( سه 

که در همه آنها حضرت ابراهیم؟ع؟  درخواست از سوی حضرت ابراهیم؟ع؟ بیان شده است 

کرده است و با این بیان  خواسته است عالوه بر فرزندانی  خود را به صورت مستقل و مفرد ذکر 

که داشت، تمام ذریه آینده را نیز به خود ملحق سازد. )طباطبایی، 1417ه�.ق، 113/12(

حضرت زکریا نیز پس از درخواست »ذریه طیبه« از خداوند، علت آن را وراثت و جانشینی 

کم... خدایا از لطف خود فرزندی صالح و  کنونی ام بیمنا خ���ود بیان می کند: »خداوندا، من از وارثان 
جانشـــینی شایســـته به من عطا فرما تا وارث من و همه آل یعقوب باشد و او را مورد رضای خود قرار ده« 

)مریم: 5-6(. 

ک���ه پیامب���ران اله���ی »ذریه«ش���ان را ملح���ق به خود  گون���ه ادعی���ه، معلوم اس���ت  از ای���ن 

کرده ان���د برای خود و  که از خداوند درخواس���ت  می دانس���ته اند و خوبی ه���ا و نعمت های���ی را 

که به طور فطری در طلب فرزندند،  گویی انسان ها همان گونه  »ذریه« خود می خواسته اند. 

بقای او را بقای خود و استیالی فرزند را بر آنچه خود بر آن مستولی اند، استیالی خود و مایه 

خشنودی می شمارند. )طباطبایی، 1374، 16/14(

تأثی���ر دودم���ان و خانواده بر نس���ل های بعدی با توجه به مس���ئله وراث���ت و علم ژنتیک، 

کان، بی تردید تا نس���ل های  غیرقاب���ل  انکار اس���ت. ویژگی های اخالقی، روحی و جس���می نیا

گی ها،  ع با اص���ل خویش در ویژ آین���ده ادامه خواهد داش���ت. وراثت ب���ه معنای همانندی فر

کوهساری، 1384( امام سجاد؟ع؟ در بیان خود،  خصوصیات ظاهری و هوشمندی است. )حسینی 

وابستگی فرزند به وجود انسان را چنین وصف می کند: 
گر او نبود، تو هم نبودی!  حق پدرت، این اســـت که او اصل و ریشـــه توست؛ زیرا ا
که منشـــأ و ریشـــه آن نعمت  که در خود دیدی بدان  پـــس هر خصلت و خویشـــاوندی 
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در وجود پدر توســـت. پس خدا را بســـتای و برای آن نعمت از پدرت سپاســـگزار باش. 
)محمدی ری شهری، 1377، 7015/14(

همچنین ایشان در دعا برای فرزندان از خدا می خواهند:
برای آرامش و مسرت من، عمر فرزندانم را طوالنی گردان و اجل و سرآمد عمر آنان 
را به تأخیر افکن... . پشت مرا به آنان محکم کن و کجی هایم را به وسیله آنان استوار 
گردان و عدد مرا به ایشان تکثیر کن و آنان را زینت زندگی ام قرار ده و یادم را به وسیله  

آنان زنده دار. )صحیفه سجادیه، دعای 25(

که دنباله و جزء متمم انسان باشد، شایسته است.  کسی   این تعابیر، تنها برای 

3-2. درخواست »ذریه طیبه«، سیره اولیای الهی

گره  خورده است و  که با فطرت انس���ان  برخورداری از نعمت فرزند صالح، خواس���ته ای اس���ت 

ه���م در دنیا انس���ان را از مواهب بس���یار برخوردار می کند و هم زندگی اخ���روی او را تحت تأثیر 

قرار می دهد. این مهم، همواره از س���وی انبیاء و اولیای الهی از خدا طلب شده است. حمد 

و س���پاس حضرت ابراهیم؟ع؟ بر اینکه خداوند در زمان پیری، اسماعیل و اسحاق را به وی 

عنایت فرمود، ارزش این موضوع را نش���ان می دهد. چنانکه دعای حضرت زکریا؟ع؟ در این 

 باره از زیباترین جلوه های این خواسته معنوی است. زکریا در مقام احساس قرب به خدا با 

قلبی ناامید از شرایط خود و همسرش از خدا می خواهد »ذریه طیبه ای« را از نزد خودش به 

کماالت  کند. )ر.ک: آل عمران: 38( آنچه موجب این دعا از سوی زکریا شده بود، مشاهده  وی عطا 

که همواره از س���وی خدا ب���رای مریم؟س؟ قرار داده می ش���د. بنابراین،  کرام���ات و رزقی بود  و 

کرامتی چون مریم؟س؟ داشته  که شخصیت و  مرادش از »ذریه طیبه« فرزندی از نزد خدا بود 

کرد و شبیه ترین افراد به حضرت عیسی؟ع؟ را به نام  باشد. خداوند نیز دعایش را مستجاب 

یحیی؟ع؟ به ایشان عنایت نمود. )طباطبایی، 1417ه�.ق، 175/3( 

که زکریا؟ع؟  که قید »من لدنک« از این  رو در متن دعا آمده است  مفسرین اشاره  کرده اند 

به دلیل پیری خود و نازایی همسرش از اسباب عادی مأیوس شده بود. »شیء لدنی« مانند 

کمترین واسطه از خداوند دریافت می شود.  علم، رزق، فرزند و... یعنی، آنچه بی واسطه یا با 

)جوادی آملی، 1381، 170/14( برخورداری از این نعمت ارزش���مند تا آنجا می تواند برای انس���ان مؤمن 
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که ام���ام زین العابدین؟ع؟ نیز در دعای خ���ود از خداوند طلب  موج���ب برکت و رحمت باش���د 

که هم برای او خیر باش���د و هم  کن���ار دیگر فرزندان، قرار دهد  می کن���د اوالد ذک���وری برایش در 

عون و یاری بخش او در آنچه از خداوند درخواست کرده است، قرار گیرد )صحیفه سجادیه، دعای 25(.

3-3. تأثیر »ذریه طیبه« بر زندگی اخروی انسان

که نی���ات و نوع تربی���ت و رفتار والدین بر زندگ���ی فرزندان تأثیر می گذارد، ش���عاع  همان گون���ه 

ُؤا که در حیات اخروی برای انس���ان مؤثر و ادامه دار است:»ُیَنّبَ اعمال فرزندان نه  تنها در دنیا 
که از پیش فرستاده و آنچه بعد از  کارهایی  َر؛ در روز قیامت، انسان از تمامی  َ

ّخ
َ
َمَوأ إِلْنساُنَیْوَمِئٍذِباَقّدَ

ْ
ا

گاه می شود« )قیامت: 13(.  مرگش به او رسیده است، آ

که: آنچه پس از مرگ مؤمن  کرده ان���د  برخ���ی مفس���رین در ذیل این آیه از پیامبر؟ص؟ نقل 

که از وی به جای مانده  که انتش���ار داده و فرزند صالحی  به او ملحق می ش���ود، علومی است 

است« )قرطبی، 1364، 99/19(.

که پس از مرگ  در آیه فوق اعمال فرزند، جزیی از اعمال متأخر ش���خص به ش���مار می رود 

که پس از مرگ سه نوع  به وی می رسد. برخی دیگر از مفسرین در ذیل این آیه اشاره کرده اند 

که  که در حیاتش آن را جاری ساخته، سنت هدایتی  پاداش به انس���ان می رس���د: صدقه ای 

کند. )حسینی شاه  که برای او استغفار  کرده اند و فرزند صالحی  گذاشته و دیگران به آن عمل  بنا 

عبدالعظیمی، 1363، 396/13(

تأثیر متقابل رفتارهای فرزند و والدین، اهمیت تالش انس���ان را برای داش���تن ذریه طیب 

گناهان در ایجاد نس���لی  بازگو می کند. هر اندازه انس���ان بتواند با اس���تمداد از خدا و اجتناب از 

کن���د در آینده دنیوی و اخ���روی از ثمراتش  کوش���ش  ک، چ���ه پی���ش از تولد و چه پس از آن  پ���ا

برخ���وردار می ش���ود. به همین دلیل امام س���جاد؟ع؟ در دعای خود ب���رای فرزندان از خداوند 

که »مرا در تربیت و تأدیب فرزندانم و نیکی به آنها یاری کن« )صحیفه سجادیه، دعای 25(. می خواهد 

3-4. الحاق »ذریه طیبه« به انسان در بهشت

ْتناُهْمِمْنَعَمِلِهْمِمْن
َ
ل
َ
ْمَومـــاأ َتُ ّیَ ْمُذّر ْقناِبِ َ لْ

َ
ـــْمِبإمیاٍنأ ُتُ ّیَ ْمُذّر َبَعْتُ ذیـــَنآَمُنـــواَواّتَ

َّ
َوال

. اْمِرٍىِباَکَسَبَرهینٌ
ُّ

ٍءُکل َشْ

کردند،  که ایمـــان آوردند و فرزندانشـــان به پیـــروی از آنان ایمان اختیـــار  کســـانی 
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فرزندان شـــان را )در بهشـــت( به آنان ملحـــق می کنیم و از )پاداش( عملشـــان چیزی 
گرو اعمال خویش است. )طور: 21(  کس در  نمی کاهیم و هر 

گفته شده است.  در این آیه به  روش���نی از الحاق مؤمنین و ذریاتش���ان در بهش���ت سخن 

در آیه 7و 8 س���وره غافر، فرش���تگان الهی پس از اس���تغفار و طلب مغفرت ب���رای اهل ایمان از 

کند.  که آنان را همراه با پدران و ارواح و ذریات صالحش���ان وارد بهش���ت  خداوند می خواهند 

امام صادق؟ع؟ ذیل این آیه فرمودند: »گاه عمل ابناء از آباء پایین تر اســـت، ولی خداوند به دلیل 
روشنی چشم مؤمنین  آنها را ملحق به پدران می نماید« )فضل اهلل، 1419ه�.ق، 239/21(.

گر ذریه، مؤمن  که ا بنابراین، مراد از الحاق ذریه مؤمن به ایش���ان در بهش���ت این اس���ت 

گرچه درجه اعمالشان پایین تر از پدران باشد، به آنها ملحق می شوند و این بدون آن  باش���د 

کند و این از فضل خدا بر همه آنها است )سیدبن   که چیزی از عمل پدرانشان تقلیل پیدا  است 

که از خداوند ش���فاعت پدر و  قطب،1412ه����.ق 3397/6؛ ج���وادی آمل���ی، 1392(. امام س���جاد؟ع؟ در حالی 

م���ادر را برای فرزندان و ش���فاعت فرزن���دان را برای پدر و مادر درخواس���ت می کنند، به الحاق 

کرامت و محل  فرزندان و پدران مؤمن در قیامت اشاره  کرده اند: »... تا من و پدر و مادرم در خانه 
گرد هم آییم« )صحیفه سجادیه، دعای 24(. مغفرتت به یمن رأفت و مهربانی تو 

3-5. شفاعت »ذریه«

که در روایات زیادی از شیعه و سنی تأیید شده است.  شفاعت از اصول مسلم اسالمی است 

گرفتن دو چیز است )راغب، 1412ه�.ق،  کنار هم قرار  ش���فاعت در لغت به معنای جفت شدن و در 

کالم���ی به معنای وس���اطت اولیاء الهی برای رس���اندن بندگان به فیض و  457( و در اصط���الح 

رحمت و مغفرت الهی و دستگیری و نجات آنها است. )سبحانی، بی  تا، 344/4(

گاه  در ق���رآن ش���فاعت فقط اختصاص به خداوند س���بحان دارد )ر.ک: انع���ام: 70؛ یون���س: 3(، اما 

گذار می ش���ود )ر.ک: نج���م: 26(. در روایات، انبیا، علما، ش���هدا و  ب���ه اذن خداوند به فرش���تگان وا

گرفته اند. در صحیفه  گروه های دیگری از انسان های شایسته در دایره شفاعت کنندگان قرار 

س���جادیه، ش���فاعت متقابل والدین و فرزندان در قالب دعا برای والدین مطرح ش���ده است. 

ایشان می فرماید: »خدایا! به سبب شفاعت و دعای من رضایت خود را شامل حال آنان بگردان«.

که دعا و شفاعت او برای مغفرت پدر و مادر مؤثر است و چه  از این سخن معلوم می شود 
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گر پدر و مادرم مورد مغفرت  خ نجات بخشد )ممدوحی،1384(: »خدایا ا گرفتاری های برز بسا آنها را از 
گر مرا پیش تر بخشیده ای، شـــفاعت مرا درباره آنان پذیرا  تو هســـتند، پس آنان را شـــفیع من قرار ده و ا

باش« )صحیفه سجادیه، دعای 24(. 

که هر چند »ش���فاعت« فق���ط مختص خداوند اس���ت، اما  گفت  ب���ر این اس���اس می ت���وان 

خداوند به اذن خود شفاعت آبرومندان را می پذیرد و این دریچه امیدی برای مؤمنین است. 

4. ویژگی های »ذریه طیبه«

4-1. »ذریه طیبه«، روشنی چشم )قره اعین(

کن���ار دیگر صفات  که در س���وره فرقان در  »ق���رة اعی���ن« یکی از صفات »عباد الرحمن« اس���ت 

همچ���ون راه رفت���ن ب���ا فروتنی، ش���ب زنده داری برای خ���دا، انفاق متع���ادل و تدب���ر در قرآن، 

نا
ْ
َواْجَعل ْعُینٍ

َ
َةأ ّیاِتناُقّرَ ْزواِجناَوُذّرِ

َ
ناِمْنأ

َ
ناَهْبل ّبَ وَنَر

ُ
ذیَنَیُقول

َّ
مؤمنین با آن ستوده شده اند: »َوال

که می گویند پروردگارا، همسران و فرزندانمان را مایه  روشنی چشم ما قرار داده و  ِإماًما؛ کسانی  قینَ ُمّتَ
ْ
ِلل

گردان« )فرقان: 74(.  ما را مقتدای متقین 

برخ���ی از مفس���رین واژه  »ق���رة« را از ریش���ه »قرار« به معنای آنچه چش���م با دی���دن آن آرام 

می گیرد و مطمئن می ش���ود، دانس���ته اند. )خطیب، بی  تا، 62/1( این واژه از ریش���ه »قر« به معنای 

گرم و سوزان  که اشک شوق و س���رور، خنک و اش���ک غم،  س���ردی و خش���کی اس���ت و از آنجا 

که مایه سرور و خوش���حالی و خنک شدن چشم  کس���ی اس���ت  اس���ت، »قرة اعین« به معنای 

اهّلل گفته می شود:  »اَقّرَ انس���ان ش���ود )ر.ک: طباطبایی، 1374، 244/15(. به همین دلیل در زبان عربی 

العدو؛ خدا چشـــم تو را خنک و چشم دشمن را داغ کند« )مکارم، 1374، 167/15؛  عیَنکواســـَخَناهّلُلَعینَ

طباطبایی،1417ه�.ق، 2449/15(.

که مؤمن به دلیل اینکه آنها را  منظور از اینکه ازواج و ذریات، قرة اعین، باشند این است 

مطیع خدا می بیند، مسرور می شود )طوسی، بی  تا، 7/ 512؛ قرطبی،1364، 82/13(. در برخی تفاسیر آمده 

که وقتی مؤمن می بیند خانواده اش در امر دین و اطاعت با او مش���ارکت و مس���اعدت  اس���ت 

که در بهش���ت به او ملحق می ش���وند، قلبش مس���رور و چش���مش روش���ن  می کنند و می داند 

می ش���ود )بیضاوی، 1418ه�.ق، 131/4(. در تفسیر البرهان، قرة اعین بر اهل بیت طاهرین پیامبر؟ص؟ 
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منطبق ش���ده اس���ت و ازواج به حض���رت خدیجه؟س؟ و ذریاتنا به حض���رت فاطمه؟س؟ و قرة 

« به حض���رت علی بن  ً
امامـــا اعی���ن ب���ه امام حس���ن؟ع؟ و امام حس���ین؟ع؟ و »اجعلنـــاللمتقین

ابی طالب؟ع؟، تطبیق شده است )بحرانی، 1416ه�.ق، 1559/4(.

4-2. بّر و احسان به والدین

ک و  خداوند در س���وره مریم داستان درخواس���ت زکریا؟ع؟ از خداوند برای داشتن فرزندی پا

»ذریه ی طیبه« را بیان کرده است. پس از درخواست زکریا؟ع؟، پروردگار دعایش را مستجاب 

نمود و یحیی؟ع؟ را با  عنوان »ذریه طیبه« به ایش���ان عطا فرمود. )ر.ک: مریم: 7( س���پس در آیات 

که برخ���ی از آنها صف���ات هر »ذریه  بع���دی، خداون���د صفات���ی را برای یحیی؟ع؟ ذک���ر می کند 

گی ها  طیبه« اند )ر.ک: مریم: 13و14(، و برخی اختصاص به حضرت یحیی؟ع؟  دارد. یکی از آن ویژ

که خداوند در قرآن در حدود 23 بار با صراحت و یا به صورت  احسان و نیکی به والدین است 

ا؛ او )یحیی( نســـبت به پدر و  َیُکْنَجّبـــاًراَعِصّیً ْ اِبواِلَدْیِهَولَ ضمن���ی ب���ه آن امر نموده اس���ت: »َوَبـــّرً

مادرش نیکوکار بود و جبار و عصیانگر نبود« )مریم: 14(. 

برخی از مفس���رین »بّر« را به معنای نیکوکاری و اطاعت امر والدین و تحصیل خشنودی 

آنها دانس���ته اند. )طبرس���ی، 1372، 782/6( و برخی آن را »سرعت گیرنده در طاعت و محبت والدین 

کرده اند )طبری، 1412ه�.ق، 44/16(. بیش���تر مفس���ران »احس���ان به  و پرهی���ز از عقوق ایش���ان« معنا 

که در آیات  که واژه »احس���ان«  والدی���ن« را مت���رادف با »بّر« ب���ه والدین می دانند. همچن���ان 

ْیَنا زیادی وظیفه فرزندان را بیان می کند به »بّر« تفس���یر ش���ده است؛ برای مثال در آیه »َوَوّصَ

إِلْنســـاَنِبواِلَدْیِهِإْحســـاًنا...« )احقاف: 15(، مراد از احسان به والدین، بّر و نیکی به آنها و در دوران 
ْ
ا

حیات و پس از مرگ آنها است )قرطبی،1364، 11/26(.  

امام س���جاد؟ع؟ در فرازی از دعایش���ان برای پ���در و مادر، وجوب ادای حق���وق والدین و 

گر از سوی من آزار و بدرفتاری  نیکوکاری نسبت به آنها را مفروض می داند و می فرماید: »خداوندا ا
گناهان پدر و  گرفته اســـت، آن را موجب بخشـــش و ریزش  یا تضییع حقی نســـبت به والدین، صورت 

مادرم و باال رفتن درجات و افزایش حسناتشان قرار ده«. )صحیفه سجادیه، دعای 24( 

حساس���یت انجام  وظیفه فرزندان نس���بت به والدین در منظر امام س���جاد؟ع؟ به حدی 

که در دعای خویش از خداوند مدد می گیرد تا دانش رفتار و برخورد صحیح با والدین و  است 
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کند. )ممدوحی، 1384، 2/ 392(  کامل ادا  کند تا حقوق ایشان را به نحو  نیکی به آنها را به وی الهام 

گرفتار عقوق والدین می سازد، می فرماید:  که ترک احسان و نیکی به والدین، انسان را  از آنجا 
کرده اند، قرار مده«  که پدران و مادران خویش را از خود رانده و عاق  کســـانی  »... خداوندا، مرا در زمره 

)صحیفه سجادیه، دعای 24(.

4-3. فروتنی و احترام

کرده اس���ت.  خداوند در آیات بس���یاری، بش���ر را به فروتنی و خضوع در مقابل پدر و مادر امر 

کودکی  ای���ن فروتن���ی در مقابل جایگاه واالی پدر و مادر و در براب���ر زحمات و رنج های آنان در 

اس���ت: »ب���رای هر دو از روی مهر و محبت، ب���ال فروتنی فرود آور و بگو: پـــروردگارا آنها را به پاس 

کردند، مورد رحمت قرار ده« )اإلسراء:24(. در این آیه، فروتنی فرزند در برابر  کودکی تربیت  آنچه مرا در 

که جوجه های خود را پناه می دهد  گش���ودن مرغی تش���بیه شده اس���ت  پدر و مادر به بال وپر 

و آغ���وش محبت بر آنان می افکن���د. خداوند می فرماید: »پدر و مـــادرت را در زیر پروبال محبت و 
کـــه در کودکی، آنها با گشـــودن بال وپر محبت، تـــو را پروراندند«  احســـان خویـــش پناه ده، همان گونه 

)طبرسی، 1372، 631/6(. 

امام صادق؟ع؟ درباره این آیه فرمود: »یعنی، جز با مهربانی و دلسوزی به آنها نگاه نکن و صدای 
خود را بلندتر از صدای آنها نگردان و دســـتت را باالی دســـت آنها قرار نده و جلوتر از آنها راه نرو« )طبری، 

1412ه�.ق، 631/6(.

که قدرت پدر و مادر رو ب���ه ضعف می گذارد و قدرت و  کهنس���الی  به وی���ژه در وقت پیری و 

که  شوکت گذشته را در خود نمی بینند، نیازمند بازوان پر توان و دست های مهربانی هستند 

کرده و نیازهایشان را برآورد: کمال مالیمت و مالطفت با آنان رفتار  در 

َحُدُها
َ
ِکَبَرأ

ْ
ِعْنَدَکال َغّنَ

ُ
واِلَدْیِنِإْحساًناِإّماَیْبل

ْ
ِإّیاُهَوِبال َتْعُبُدواِإالّ الّ

َ
َکأ ّبُ َوَقىضَر

مًیا. َکر  ماَقْوالً ُ لَ
ْ

ْرُهاَوُقل َتْنَ َوال ّفِ
ُ
ماأ ُ لَ

ْ
ْوِکالُهاَفالَتُقل

َ
أ

کنارت به پیری رســـند )چنانچه تو را به ســـتوه  هرگاه یکی از آنان یا هر دو آنان در 
آورند( به آنان اف نگو و بر  آنان پرخاش مکن و با آنان با سخن نرم و شایسته، سخن 

بگوی. )اسراء: 23(

با وجود آنکه اطاعت و احترام و فروتنی نس���بت به والدین در هر زمانی الزم اس���ت در این 

کرده اس���ت. عل���ت این امر نیاز بیش ازپی���ش والدین در زمان  آیه فقط به زمان پیری اش���اره 
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کمترین حد نافرمانی و  کمک متواضعانه فرزندان است. واژه »اف« اشاره به  پیری به یاری و 

که با داد  سوء ادب در محضر آ نها است. )طبرسی،1372، 119/14( و »نهر« به معنای رنجاندن است 

زدن و سخن درشت صورت می گیرد )طباطبایی،1417ه�.ق، 84/13(.

کالم ام���ام س���جاد؟ع؟ نیز به گون���ه ای زیبا  رعای���ت تواض���ع و فروتن���ی در براب���ر والدی���ن در 

بیان ش���ده اس���ت: »خدایا گفتار مرا در برابر آنان آرام و کالمم را مؤدبانه و خوی و طبعم را در برابرشان 
که با آنان رقیق و مهربان باشم«. )ممدوحی،1384، 396( گردان و قلبم را چنان متوجه آنان فرما  نرم 

که پیوند ایمانی  که »ذریه طیبه«، فرزندان صالحی هستند  از این بیانات نتیجه می شود 

گر روزی به  و عاطفی خود را با پدر و مادر تا آخرین مراحل حیات آنان، استمرار می بخشند و ا

دلیل شرایط ویژه والدین، در تنگنا و سختی قرار گیرند، بر اساس وظیفه الهی و قدرشناسی در 

مقابل زحمات بی شمار والدین، خم به ابرو نیاورده، همچنان از پدر و مادر حمایت می کنند. 

4-4. فرمان بری از والدین

ک���ه اطاعت فرزن���دان از والدی���ن جایگاه���ی ویژه در  بررس���ی  آی���ات و روای���ات نش���ان می دهد 

بزرگداشت والدین دارد و بی تردید این اطاعت پذیری جز بر پایه ایمان به خداوند، مهرورزی 

به والدین و اعتقاد به مقام واالی پدر و مادر تحقق نمی یابد. فقدان هر یک از امور می تواند 

انس���ان را به سرباززدن از اطاعت والدین وادارد. بر اساس مبانی دینی به خوبی روشن است 

که ای���ن اطاعت منافاتی با اطاع���ت از خداوند  ک���ه مقص���ود از اطاعت والدین تا جایی اس���ت 

کار باشد از  که پای نافرمانی خداوند در  نداش���ته باش���د، چنانکه در روایت آمده اس���ت، آنجا 

کریم بیش از 23 بار از احساس  کرد.  )ر.ک: نهج البالغه، کلمه 125( در قرآن  هیچ مخلوقی نباید اطاعت 

و نیکی به پدر و مادر س���خن به میان    آمده اس���ت )ر.ک: اس���راء: 41؛ نس���اء: 36( و در برخی از آن آیات، 

که اطاعت  کنار عبادت خداوند و یکتاپرس���تی ذکرشده است و از آنجا  احس���ان به والدین در 

کید  از پدر و مادر از روشن ترین مصادیق احسان به شمار می آید، هر جا در قرآن بر احسان تأ

کید بر اطاعت از والدین باشد.  شده است، می تواند تأ

کلمه »احسانًا« داللت بر  کلمه »بالوالدین« بر  که مقدم ساختن  گفته اند  برخی مفسرین 

شدت اهمیِت احسان به والدین دارد و نکره آمدن »احسان« نیز داللت بر عظمت و اهمیت 

که به  که خداوند فرمان داده اس���ت  احس���ان دارد. در نتیجه،  مفهوم آیه ش���ریفه آن اس���ت 
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کامل، اما احس���ان فرزند به والدین هرگز با احسان  کنید، احسانی عظیم و  والدین احس���ان 

والدین به فرزند برابری نمی کند؛ زیرا احسان والدین به فرزند، ابتدایی و بدون سابقه احسان 

از س���وی فرزند بوده است، در حالی که احسان فرزند در واقع پاسخ به احسان والدین است. 

که روش���نگر لزوم اطاعت از والدین و حدود آن اس���ت،  )فخر رازی، 1420ه�.ق، 321/2( از دیگر مواردی 

گاهی نداری  که از آن آ کردند چیزی را  گر پدر و مادر تالش  کریم می فرماید: »و ا که قرآن  آنجا اس���ت 
شریک من قرار دهی از آنان اطاعت مکن، ولی در دنیا رفتار شایسته ای با آنان داشته باش« )لقمان: 15(.

که  که خدمت به پدر و مادر واجب و اطاعت از ایش���ان مادامی  نکته مهم  آیه این اس���ت 

مس���تلزم ترک اطاعت خدا نباش���د، الزم اس���ت. )فخررازی، 1420ه�.ق، 120/25( اطاع���ت از والدین در 

صحیفه س���جادیه در دعای امام؟ع؟ برای والدین و هم در دعای ایشان برای فرزندان مورد 

کید و توجه قرار گرفته است. امام سجاد؟ع؟ در ضمن دعاهایشان برای والدین می فرماید:  تأ

که از  که از هیبت و جالل آنان به گونه ای بترسم، آن سان  »خداوندا مرا چنان در مقابل والدینم قرار ده 

یک سلطان ستمگر می ترسم«. 

در قسمتی دیگر می فرماید: 
پـــروردگارا، اطاعـــت از پدر و مـــادرم و نیکی به آنان را در نظر من از خواب شـــیرین 
برای انساِن خواب آلوده، آرام بخش تر و از خنک ترین نوشیدنی ها برای انسان تشنه، 
گواراتر قرار ده تا آنجا که خواست آنان را بر خواست خود و رضای آنان را بر رضای خود 

مقدم دارم. )صحیفه سجادیه، دعای 24(

که فرزند از  برخ���ی ش���ارحین صحیفه، نیل به آرام���ش را در اینجا بدین علت دانس���ته اند 

گوارایی اطاعت والدین از  دریافت یکی از نش���انه های ایمان، مس���رور می ش���ود و علت فزونی 

که با این اطاعت، شعله های آتش از فرزند دور می شود.  نوش���یدن آب برای تش���نه، آن است 

)العاملی، 1389( 

در فرازی دیگر امام برای فرزندانشان از خدای مهربان چنین درخواست می کند: 
کرده و  که مرا دوســـت بدارند و به مـــن توجه  خدایـــا فرزندانـــم را چنان قـــرار داده 
روی آورند و در رفتارشان اعتدال و استقامت داشته باشند و مرا اطاعت کنند و در برابرم 
کار نباشـــند. )صحیفه  سرکشـــی ننمایند و مرا از خود نرانند و با من مخالفت نکرده و خطا

سجادیه، دعای 24(
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4-5. دعا و طلب مغفرت

که در پاره ای از آیات قرآن و  دع���ا ب���رای پدر و مادر و طلب مغفرت برای آنان از مواردی اس���ت 

کالم امام س���جاد؟ع؟ مورد توجه ویژه قرارگرفته است. طلب مغفرت برای پدر و مادر در قرآن 

از س���وی حضرت ن���وح )ر.ک: ن���وح: 28( و حضرت ابراهیم؟ع؟ )ر.ک: ش���عراء: 86؛ ابراهیم:41( مطرح ش���ده 

کسانی  است؛ ایشان در زمره برگزیدگان ویژه الهی اند )ر.ک: آل عمران: 33(. حضرت ابراهیم خود از 

که از خداوند درخواست می کند، ذریه اش را در زمره اقامه کنندگان نماز قرار دهد )ر.ک:  اس���ت 

ابراهیم: 40(، و فرزندش را از شرک به خدا در امان دارد )ر.ک: ابراهیم: 35(، و پدر و مادرش را مشمول 

رحمت و مغفرت نماید )ر.ک: ابراهیم: 41(. حضرت ابراهیم در قرآن، اس���وه  ای حس���نه اس���ت )ر.ک: 

گفتارش می تواند روشن گر  که خداوند بر او س���الم می فرستد )ر.ک: صافات: 109( و سیره و  ممتحنه: 4( 

که نه تنها  صفات و ویژگی های ذریه طیبه باش���د. دعای فرزند برای والدین، س���الحی است 

که آم���رزش فرزند را نیز ب���ه دنبال دارد. چنانکه نیک���ی پدر و مادر  ب���ه آم���رزش آنها می انجامد  

کالم امام س���جاد؟ع؟  کوتاه بر  به فرزند، موجب آمرزش والدین از س���وی خدا اس���ت. مروری 

که او را در هیچ لحظه ای از لحظات عمر،  مؤید این برداشت است. ایشان از خدا می خواهد 

که  که او را به دلیل دعاهایی  کردن یاد پدر و مادر نکند و از خدا می خواهد  مبتالبه فراموش 

در حق پدر و مادر انجام می دهد، مورد مغفرت قرار دهد و پدر و مادرش را به سبب بّر و نیکی 

کرده اند، مورد عفو و رحمت قرار دهد. )صحیفه سجادیه، دعای 24( که در حق او 

4-6. خدمتگزاری در دنیا

کید بسیار شده است، مفهومی عام  که در قرآن بر آن تأ فرمان به نیکی و احس���ان به والدین 

که ش���امل ابعاد مختلفی چون هم صحبتی نیکو، تواضع، انفاق به والدین، اطاعت از  اس���ت 

که سخن از  کریم آنجا  آنان، خدمتگزاری خالصانه و عاش���قانه نسبت به آنها می ش���ود. قرآن 

که والدین  کهنس���الی پدر و مادر به میان می آورد، این نکته را به فرزند یادآور می شود  دوران 

که امروز سزاوار مهربانی و بزرگداشت بیشتری از سوی فرزندان هستند، خود روزی  کهنسال 

با تمام وجود و با سختی ها و مرارت های بسیار فرزند خویش را پرورش داده اند )ر.ک: اسراء: 23(.

که حق���وق آنان در  دس���تور مؤک���د به احس���ان به والدین در آی���ات و روایات از آن روس���ت 

گوش���ه ای از  محدوده ای فراتر از جبران فرزند قرار می گیرد. بنابراین، خدمت به والدین تنها 
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کرد. از دیگر سو، امید به احسان و نیکی فرزندان و خدمات  زحمات والدین را جبران خواهد 

و مهربانی های آنان، انگیزه والدین را در فرزند آوری و تکثیر نس���ل و پرورش و تربیت فرزندان 

که پدران و م���ادران با تمام وجود، مه���ر خویش را در  فزون���ی می بخش���د. بدیهی اس���ت آنگاه 

کنند، نسلی با هویت و مستحکم را در جامعه رقم خواهند زد. نمونه ای  تربیت فرزندان نثار 

ک و با ایمان نس���بت به پدر و مادر، خدمتگزاری دختران حضرت  از خدمتگ���زاری فرزندان پا

شعیب؟ع؟ است:
هنگامی که موســـی؟ع؟ بـــه کناره  چاه آب مدین رســـید، مردمانـــی را در آنجا دید که 
گوســـفندان خود را سیراب می ســـاختند. در کنار آنان دو زن را دید که به کناری رفته و به 
گوسفندانشان آب نمی دهند. موسی به آن دو گفت: »مشکل شما چیست؟ چرا گوسفندان 
خـــود را آب نمی دهیـــد؟!« آن دو زن گفتند: »گوســـفندانمان را آب نمی دهیم تا چوپانان 
همگی بروند و دلیل آمدن ما برای چوپانی گوسفندان، داشتن پدری پیر و کهنسال است 

گر چنین نبود ما برای چوپانی به اینجا و به کنار مردان نمی آمدیم«. )قصص: 23(  و ا

ک و با ایمان حضرت شعیب؟ع؟ با  که دختران پا گویای آن است  این داستان به خوبی 

آنکه به دلیل حیای خویش از ارتباط با نامحرمان اس���تنکاف داشتند، اما برای خدمتگزاری 

کمر همت بس���ته و ب���ه چوپانی آمده اند. امام س���جاد؟ع؟ در ف���رازی از دعای خویش  ب���ه پدر 

برای فرزندان از خداوند چنین درخواست می کند: »پروردگارا قدرت و قوت مرا به وسیله فرزندان 
مســـتحکم فرما و کجی هایم را به وســـیله آنان اســـتوار گردان و در زمان نبودنم، امور مرا به وســـیله آنان 

کفایت نما و آنها را در نیازهایم، کمک کننده ام قرار ده« )صحیفه سجادیه، دعای 259(. 

گذاردن عمر فرزندانم و  در فرازی دیگر ایشان می فرماید: »خدایا بر من منت گذار به وسیله باقی 
نیکوکار ساختن آنان برای انتفاع و بهره مند شدنم از وجود آنان« )صحیفه سجادیه، دعای 259(.

4-7. یاوری در مسیر بندگی

که انس���ان را در پیمودن مس���یر به س���وی اهداف واال، یاری بخش���د،  داش���تن همراه و یاوری 

پیمودن راه را تس���هیل و نیل به اهداف را تسریع می نماید؛ داشتن چنین یاوری می تواند از 

ک حضرت ابراهیم؟ع؟،  مواهب الهی باشد. یاوری و همراهی حضرت اسماعیل؟ع؟، فرزند پا

نسبت به پدر در انجام اوامر الهی و اطاعت حق در دو جای قرآن بیان شده است:

گفتگوی حضرت ابراهیم؟ع؟ و اسماعیل؟ع؟ درباره رؤیای ذبح، آمده است:  اول( در 
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غ رسید، ابراهیم به او  هنگامی که اسماعیل به ابراهیم عطا شد و به سن رشد و بلو
گفت: »در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم، نظر تو در این باره چیســـت؟«. اســـماعیل 
گفت: »پدرم هر آنچه از ســـوی خدا به آن امر شـــده ای، انجام ده و به خواست خدا مرا 

از صابران خواهی یافت«. )صافات: 102( 

که حضرت ابراهیم؟ع؟ از رؤیای خود،  کرده اس���ت  عالمه طباطبایی به این نکته اش���اره 

که خواب به تنهایی  کرده اس���ت؛ چرا کردن اس���ماعیل؟ع؟، دریافت  امر خدا را درباره قربانی 

نمی توان���د دلیل جواز قربانی فرزند باش���د. )طباطبای���ی، 1374، 152/17( بی تردید برای قلب مهربان 

کرد. حضرت  یک پدر، امتحانی س���خت تر از درخواس���ت ذبح فرزند نوجوان، نمی توان تصور 

ابراهیم؟ع؟ در این آزمایش الهی مسیری صعب را در »گذشتن از نفس«  پیمود. این امتحان 

که خداوند آن را »بالء مبین« می نام���د )ر.ک: صافات: 106(.  به قدری س���خت و هراس انگیز اس���ت 

کند و  کس���ی می تواند برتر از ی���ک فرزند هم���راه و هم فکر، پ���در را دلجویی  در ای���ن می���ان چه 

قدم های او را در انجام اوامر خداوند استحکام بخشد؟ حضرت اسماعیل؟ع؟ بی آنکه از این 

خبر بی تاب ش���ود، پدر را در انجام این امر الهی به زیبایی یاوری می کند و او را در انجام ذبح 

تأیید و ترغیب می نماید. 

که به دس���تور خداون���د از ابراهیم و  کعبه اس���ت  دوم( ی���اری اس���ماعیل در تجدی���د بنای 

اسماعیل خواسته شده بود )ر.ک: بقره: 125(: »... هنگامی که ابراهیم و اسماعیل، پایه های خانه کعبه 
که تو شنوا و دانایی« )بقره: 127(.  را باال می بردند و می گفتند: پروردگارا از ما بپذیر 

کعبه توس���ط ابراهیم؟ع؟ تجدید بنایی برای عبادت خدا و راز و نیاز  انجام تجدید بنای 

با او بود و حضرت اسماعیل؟ع؟ با مشارکت در آن، پدر را در این امر خطیر مساعدت نمود. 

کنار یکدیگر و در حال  گفتگوی عارفانه حضرت ابراهیم؟ع؟ و اسماعیل؟ع؟ با پروردگار در 

انج���ام ام���ر الهی، همراه���ی آنها را در اطاعت و تس���لیم در برابر حق به خوب���ی نمایان می کند: 
که تسلیم فرمان تو باشند قرار ده و روش  »پروردگارا ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتی 

که توبه پذیر و مهربانی«.  عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر، ای 

که حضرت ابراهیم؟ع؟ و اسماعیل؟ع؟ در اینجا درخواست  گفته اند: »اســـالمی  برخی مفسران 
کرده اند، عبودیت تمام و تســـلیم محض بنده خدا در مقابل خدا اســـت که این، رتبه ای باالتر از اســـالم 

رایج است« )طباطبایی، 1417ه�.ق، 283/1(.
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که فرزندانش را صال���ح و پرهیزکار قرار  امام س���جاد؟ع؟ در دعای���ش از خداوند می خواهد 

گوش فرا دهند و از اولیای ناصح و مش���فق خدا و دش���من  دهد تا با روش���ن بینی به فرمانش 

با دش���منان خدا باش���ند. این سخن، اش���اره به همراهی و یاری فرزندان نسبت به انسان در 

پیمودن راه حق دارد )ر.ک: صحیفه سجادیه، دعای 25(.

5. نتیجه

کار  ک به  کاربرد قرآنی به معنای نسل پا با توجه به نظر لغت شناس���ان، واژه »ذریه طیبه« در 

گرامی اسالم؟ص؟ و مؤمنین  رفته اس���ت و »ش���جره طیبه« در تفاسیر به اجداد و نس���ل پیامبر 

ش���یعه، اطالق شده است. بر این اس���اس، میان »ذریه طیبه« و »شجره طیبه« رابطه وجود 

دارد؛ ذریه طیبه مؤمنان، شعاعی از شجره طیبه اند. 

در بررس���ی مس���ئله »ذریه و جنسیت« معلوم شد که استمرار نس���ل از دیدگاه کتاب و سنت 

منحصر به فرزندان پسر نیست و همه فرزندان اعم از دختر و پسر ادامه نسل و از مصادیق »ذریه« 

می باشند. در مبحث تبیین اهمیت و جایگاه »ذریه طیبه« به نکات زیر باید توجه کرد:

- »ذریه طیبه« متمم وجود انسان است؛

- درخواست »ذریه طیبه« همواره سیره اولیای الهی و مقربان درگاه ربوبی بوده است؛

که پس از مرگ برایش فرستاده  - اعمال »ذریه طیبه« بخش متأخر اعمال انس���ان است 

می شود؛

- »ذریه طیبه« در بهشت به آبا و اجداد و اهلش ملحق خواهد شد؛

- شفاعت »ذریه طیبه« در سرای دیگر، نجات گر انسان های نیازمند شفاعت است. 

- در محور ویژگی ها با مروری بر مجموعه ای از آیات قرآن و صحیفه سجادیه، ویژگی هایی 

ک، روشنی چشم والدین اند؛  که عبارتند از: فرزند صالح یا نسل پا از »ذریه طیبه« بیان ش���د 

گی های  یعنی پدر و مادر با مش���اهده اطاعت فرزندان در مقابل خدا، مس���رور می ش���وند. ویژ

دیگر »ذریه طیبه« عبارت اند از: »بّر و احسان به والدین«، »فروتنی و احترام«، »فرمان بری از 

والدین«، »یاوری در مسیر بندگی«، »دعا و طلب مغفرت«، »خدمتگزاری در دنیا«. 

کمال در جامعه اس���المی با تربیت صحیح افراد آن  با توجه به اینکه توس���عه معنویت و 
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محقق می ش���ود و بازشناس���ی ابعاد مفهومی و مصداقی »ذریه طیبه« و تالش مستمر برای 

تحقق آن یکی از راه های رش���د معنوی و اخالقی جامعه اس���ت، جا دارد در عرصه تحقیقات 

کاربردی، مبانی، عوامل و راه های تحقق ذریه طیبه مورد توجه  و پژوهش ه���ای بنیادین و 

گیرد و در عرصه سیاستگزاری و برنامه ریزی ها برای تحقق ذریه طیبه، تالش شود.  قرار 
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